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การสํารวจเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในเขตพ้ืนท่ีผลิตภาคเหนือตอนบน  มีวัตถุประสงค
เพ่ือ ประเมินเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพและโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ  การทดลองดําเนินการท่ีแปลง
เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แมฮองสอนและแพร ป 2559-2560 เปนการสัมภาษณเกษตรกร
ผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองโดยวิธี Purposive Sampling Method   และสุมเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองเพ่ือวิเคราะห
คุณภาพและโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ ผลการทดลอง พบวา การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในแหลงพ้ืนท่ีการผลิต
ภาคเหนือตอนบน   เขตจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย ลําปาง แมฮองสอนและแพร  มีเทคโนโลยีการผลิตบาง
เทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน รวมถึงคุณภาพและโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุท่ีผลิตไดท้ังในฤดูแลงและฤดูฝน  ซ่ึง
สามารถนํามาขอมูลท่ีไดมาประเมินเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในแตละแหลงผลิตตอไป 
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ABSTRACTS 

Survey technology of soybean seed production in the upper north was to evaluate 
production technology quality and seed borne diseases The experiment  was conducted at 
farmer trials in 5 provinces; Chiangmai, Chiangrai, Lumpang, Mae Hongson, and Phrae during 
2016-2017. Purposive sampling method as a tool used for interviewing each soybean seed 
producer in each area. Soybean seed sample taken a random after harvesting was analyzed 
its quality and seed borne diseases. Results demonstrated that there were significant 
differences in some technologies of soybean seed production, seed quality, and types of seed 
borne diseases in the area of Chiangmai, Chiangrai, Lumpang, Mae Hongson, and Phrae 
provinces both dry and rainy seasons. This information might be assessed for further making 
the research proposal concerning the specific technology for soybean seed production in each 
area. 
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6.คํานํา  



    ถ่ัวเหลืองเปนพืชท่ีนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและเปนอาหารตางๆท้ังคนและสัตว และปลูก      
เพ่ือเพ่ิมความสมดุลของธาตุอาหารในดินและตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ภาคเหนือตอนบนเปนแหลงปลูก
ถ่ัวเหลืองท่ีสําคัญ ถ่ัวเหลืองมากกวารอยละ 40 (ประมาณ 26,000 ตัน/ป)  ผลิตจากจังหวัดเชียงใหม   สวนท่ี
เหลือมาจากแหลงจังหวัดใกลเคียง ไดแก แมฮองสอน ลําปาง แพร พะเยา เชียงราย  นานและลําพูน เมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองเปนปจจัยความสําคัญตอการผลิตถ่ัวเหลือง การใชเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดีสามารถเพ่ิมผลผลิตถ่ัว
เหลือง(จวงจันทร, 2529) และกําไรสุทธิใหแกเกษตรกรได เนื่องจากสามารถลดตนทุนการผลิตในสวนของเมล็ด
พันธุ (วันชัย, 2533)  อยางไรก็ตามเกษตรกรตองการเมล็ดพันธุสําหรับการผลิตถ่ัวเหลืองปละไมต่ํากวา 15,000 
ตัน  ในขณะท่ีภาครัฐโดยกรมวิชาการเกษตรซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง สามารผลิต
ในชั้นพันธุจําหนายไดประมาณ 500 ตันตอป  สวนทีเหลือมาจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน กรมสงเสริมสหกรณ กลุม
เกษตรกรท่ีมีศักยภาพหรือการผลิตเมล็ดพันธุไวใชเองของเกษตรกรบางราย ปญหาท่ีตามมานอกจากปริมาณ
เมล็ดพันธุท่ีไมสามารรองรับความตองการแลว ยังเกิดความไมสมํ่าเสมอของคุณภาพเมล็ดพันธุท่ีผลิตไดในแต
ละแหลงผลิต  ละอองดาว (2553) ไดศึกษาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง พันธุ เชียงใหม 60  ของ
เกษตรกรในเขตอําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม พบวา  เกษตรกรผลิตในฤดูแลงมากกวาฤดูฝน   มีตนทุนการ
ผลิต 9 และ 12 บาท/กิโลกรัม ในฤดูแลงและฤดูฝน ตามลําดับ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในฤดู
แลงสูงกวาในฤดูฝน เนื่องจากฤดูฝนเกษตรกรเก็บเก่ียวชาเพ่ือใหตนถ่ัวเหลืองแหงในแปลง  จึงไดรับผลกระทบ
จากสภาพท่ีไมเหมาะสม เชน ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางวัน  ฝนกอนเก็บเก่ียวและการสูญเสียหลังการ
เก็บเก่ียว   ดังนั้นการประเมินเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองของเกษตรกรในแหลง
ผลิตท่ีสําคัญในเขตภาคเหนือตอนบน จึงเปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในแตละแหลงผลิตตอไป  

7.วิธีดําเนินการ  

อุปกรณ 

1.แบบสัมภาษณเกษตรกร  
2.อุปกรณตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 

วิธีการ 
 ไมมีแผนการทดลอง  เปนการสัมภาษณเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองโดยวิธี Purposive 

Sampling Method   และสุมเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองเพ่ือวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําปาง  

เชียงราย แพรและแมฮองสอน   จัดทําแบบสอบถาม โดยใชแบบสัมภาษณแบบคําถามปลายเปด  เนื้อหา

ประกอบดวย  

1.ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ การผลิตเมล็ดพันธุ  อาชีพ รายไดหลัก รายไดเสริม แหลงเงินทุน สถานทางสังคม การเขาเปน
สมาชิกกลุม  

2.ขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง  ตั้งแตเตรียมดิน แหลงพันธุ เตรียมแปลง ปลูก  ใส
ปุยใหน้ํา ปองกันกําจัดศัตรูถ่ัวเหลือง เก็บเก่ียว ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ เก็บรักษา จําหนาย ตนทุนการผลิต  
ขอมูลการตลาดและปญหาการผลิต   



ดําเนินการสํารวจ โดยการสุมสัมภาษณเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองท้ังท่ีปฏิบัติและไมปฏิบัติตาม
คํา แนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยวิธี Purposive Sampling Method   มีขนาดตัวอยาง   80 -100 ราย  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แพร ลําปาง และ แมฮองสอน จัดทําบัญชีรายชื่อเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ
ถ่ัวเหลืองและสุมตัวอยางเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง จํานวน  40  ตัวอยาง  เพ่ือวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ  
 
การบันทึกขอมูล 

  1.ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  

  2.ขอมูลเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองตั้งแตการเตรียมดิน พันธุ การปลูก ดูแลรักษา เก็บเก่ียว  

    นวดและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง และปญหาการผลิต  

  3.แหลงรับซ้ือเมล็ดพันธุและระบบการกระจายเมล็ดพันธุ 

  4.ตนทุนการผลิตตอไร 

  5.ขอมูลทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  6.คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง 

เวลาและสถานท่ี  
 ดําเนินการทดลองท่ีแปลงเกษตรกร พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แมฮองสอนและแพร 
ตั้งแต ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2560 
 
8.ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 
ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง โดยการ

สัมภาษณเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองโดยวิธี Purposive Sampling Method   และสุมเมล็ดพันธุถ่ัว

เหลืองเพ่ือวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ พ้ืนท่ีจังหวัด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง  อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร และอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  ใน

ฤดูแลงและฤดูฝน พบวา ป 2559 เกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง รอยละ 65 เปนชาย อายุระหวาง 50-60 

ปอายุเฉลี่ย 55 ป มีแรงงานในครอบครัว 2-3 คน อาชีพหลักคือการทํานา สวนการปลูกถ่ัวเหลืองและไมผลเปน

อาชีพเสริม  มีรายไดเฉลี่ย 63,703 บาท/ป  มีแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ  

และท่ีเหลือมาจากสหกรณการเกษตรและของเกษตรกร เกษตรมีกิจกรรมชุมชนทางดาน การเปนสมาชิก

หมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอดิน มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉลี่ย 8 ไร/รายสวนในป 2560 พบวา 

มีสัดสวนของเกษตรกรท่ีเปนเพศหญิงเพ่ิมข้ึน เปนรอยละ 51.6 สวนเพศชายลดลงเหลือง 48.4 อายุระหวาง 

51-63 ป อายุเฉลี่ย 58 ป มีรายไดตอปเฉลี่ย 75,920 บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.2 มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรเฉลี่ยลดลง

เหลือง  5.8 ไร(Table 1 และ 2) 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 
ป 2559 พ้ืนท่ีผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ฤดูแลงมีคาเฉลี่ย 7.6 ไร ฤดูฝนมีคาเฉลี่ย 6.8 ไร มีการปลูก

รวมกับขาวในฤดูแลง ยกเวนจังหวัดแพรท่ีมีการปลูกรวมกับขาวโพด สวนใหญผลิตท้ังฤดูแลงและฝน โดยมี



สัดสวนฤดูฝนมากกวาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และลําปาง  และสัดสวนในฤดูแลงมากกวาคือจังหวัด เชียงราย

และแมฮองสอน  สําหรับแพรมีสัดสวนเทากัน มีการผลิตพันธุเชียงใหม 60 โดยมีแหลงเมล็ดพันธุท่ีใชมาจาก

ภาคราชการ ยกเวนจังหวัดเชียงรายมาจากเกษตรกร(เก็บไวใชเอง/ซ้ือจากเพ่ือนบาน)  เกษตรกรบางสวนมีการ

วิเคราะหดินกอนปลูก มีการเตรียมดินกอนปลูกเฉพาะในฤดูฝน จํานวน 2 ครั้ง  สําหรับการปลูกใชแรงงานคน 

โดยการกระทุงหลุมปลูก ยกเวนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มีสัดสวนการใชเครื่องปลูกรอยละ 10 ใชระยะปลูก 

30x30 ซม. 3-5 ตน/หลุม อัตราเมล็ดพันธุ 14-30 กิโลกรัม/ไร การคลุกเมล็ดดวยปุยชีวภาพไรโซเบียมพบใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอนและแพร โดยมีการคลุกสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรากอนปลูกเฉพาะท่ี

เชียงใหมและแมฮองสอน  สวนปุยเคมีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมและแมฮองสอน ใชปุยเกรดแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร คือ เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร มากกวาปุยนา(16-20-0) การกําจัดวัชพืชสวนใหญ

ใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชหลังงอกมากกวากอนงอก เก็บเก่ียวโดยใชแรงงานคน และนวดโดยเครื่องนวด

เมล็ดพันธุ(เชียงใหม)/เครื่องนวดขาว มีการลดความชื้นหลังนวดโดยการตากแดดจนแหง เก็บรักษาบางสวน

สําหรับปลูกปตอไป(บางราย) มีการมีผลผลิตเมล็ดพันธุ 145-335 กิโลกรัม/ไร เฉลี่ยฤดูแลง 240 และฤดูฝน 271 

กิโลกรมั/ไร  มีตนทุนการผลิต 2,360-3,525 เฉลี่ยฤดูแลง  2,571  และและฤดูฝน 3,032 บาท/ไร ราคาขาย

เฉลี่ยฤดูแลง 17.6  และฤดูฝน 18.6 บาท/กิโลกรัม มีกําไรสุทธิ 540-3,170 บาท/ไร  เฉลี่ยฤดูแลงและฤดูฝน 

1,644.4 และ 1,958  บาท/ไร  ตามลําดับ  แหลงจําหนายสวนใหญเกษตรกรขายเอง และขายผานสหกรณ

การเกษตร (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม) (Table 3) 

ป 2560 พ้ืนท่ีผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ฤดูแลงมีคาเฉลี่ย 6 ไร ฤดูฝนมีคาเฉลี่ย 4.8 ไร มีการปลูก

รวมกับขาวในฤดูแลง สวนใหญผลิตท้ังฤดูแลงและฝน โดยมีสัดสวนฤดูฝนมากกวาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และ

ลําปาง  และสัดสวนในฤดูแลงมากกวาคือจังหวัด เชียงรายแมฮองสอนและแพร  มีการผลิตพันธุเชียงใหม 60 

โดยมีแหลงเมล็ดพันธุท่ีใชมาจากภาคราชการ ยกเวนจังหวัดเชียงรายมาจากเกษตรกร(เก็บไวใชเอง/ซ้ือจาก

เพ่ือนบาน) และแพรมีท้ังจากภาคราชการและเกษตรกร เกษตรกรบางสวนมีการวิเคราะหดินกอนปลูก มีการ

เตรียมดินกอนปลูกเฉพาะในฤดูฝน จํานวน 2 ครั้ง  สําหรับการปลูกใชแรงงานคน โดยการกระทุงหลุมปลูก 

ยกเวนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม มีสัดสวนการใชเครื่องปลูกเพ่ิมข้ึนจากป 2559 เปนรอยละ 20 ใชระยะปลกู 

30x30 ซม. 3-5 ตน/หลุม อัตราเมล็ดพันธุ 14-30 กิโลกรัม/ไร การคลุกเมล็ดดวยปุยชีวภาพไรโซเบียมพบใน

พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอนและแพร โดยมีการคลุกสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรากอนปลูกเฉพาะท่ี

เชียงใหมและแมฮองสอน  สวนปุยเคมีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ลําปางและแมฮองสอน ใชปุยเกรดแนะนํา

ของกรมวิชาการเกษตร คือ เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร มากกวาปุยนา(16-20-0) ซ่ึงพบในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงรายและแพร การกําจัดวัชพืชสวนใหญใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชหลังงอกมากกวากอนงอก 

เก็บเก่ียวโดยใชแรงงานคน และนวดโดยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ(เชียงใหม)/เครื่องนวดขาว มีการลดความชื้นหลัง

นวดโดยการตากแดดจนแหง เก็บรักษาบางสวนสําหรับปลูกปตอไป(บางราย) มีผลผลิตเมล็ดพันธุ 180-310 

กิโลกรัม/ไร เฉลี่ยฤดูแลง 261 และฤดูฝน 282 กิโลกรมั/ไร  มีตนทุนการผลิต 2,100-3,325 เฉลี่ยฤดูแลง  2,295  

และและฤดูฝน 2,877 บาท/ไร ราคาขายเฉลี่ยฤดูแลง 20.3 และฤดูฝน 22.6 บาท/กิโลกรัม มีกําไรสุทธิ 2,204-



4,790 บาท/ไร  เฉลี่ยฤดูแลงและฤดูฝน 2,942 และ 3,292.8  บาท/ไร  ตามลําดับ  แหลงจําหนายสวนใหญ

เกษตรกรขายเอง และขายผานสหกรณการเกษตร (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม) เชนเดียวกับป 2559(Table 4) 

 

คุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเหลือง 
ป 2559-2560 คุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองมีความแตกตางกันในแตละแหลงผลิต ท้ังในฤดูแลงและฤดู

ฝน  โดยพบวา จังหวัดเชียงใหม แพรและลําปาง  มีความงอกอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนจังหวัดแมฮองสอนและ

เชียงราย มีคาต่ํากวามาตรฐาน สวนความแข็งแรง เมล็ดดี เมล็ดยน เมล็ดเขียว เมล็ดมวงและเมล็ดเสียมีคา

แตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี(Table 5 และ 6)    สวนการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ ฤดูแลงท้ัง 2 ปพบ

เชื้อรา ชนิด Cladosporium sp. มากท่ีสุด  รองลงมา คือ เชื้อราในกลุม Aspergillus flavus Aspergillus 

niger  Fusarium sp.  Aspergillus sp.  นอกจากนี้พบในกลุม Penicillium sp.  Rhizopus  sp. และ  

Cercospora  kikuchii  สวนฤดูฝนท้ัง 2 ป พบเชื้อรา ชนิด Aspergillus flavus มากท่ีสุดรองลงมา คือ 

Penicillium sp.  เชื้อราท่ีไมทราบชนิดมีเสนใยสีขาวบาง  Fusarium sp.  Cladosporium sp. นอกจากนี้พบ

ในกลุม Rhizopus  sp.  Aspergillus niger  Aspergillus sp.  เชื้อราท่ีไมทราบชนิดมีเสนใยสีเทาฟู และเชื้อ

ราท่ีไมทราบชนิดมีเสนใยสีเหลือง  (Fig. 1 และ 2) 

  

9.สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 
 การผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองในแหลงพ้ืนท่ีการผลิตภาคเหนือตอนบน   เขตจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย 
ลําปาง แมฮองสอนและแพร  มีเทคโนโลยีการผลิตบางเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน รวมถึงคุณภาพเมล็ดพันธุถ่ัว
เหลืองและโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุท่ีผลิตไดท้ังในฤดูแลงและฤดูฝน  ซ่ึงสามารถนําขอมูลท่ีไดมาประเมินเพ่ือ
เปนแนวทางในการจัดทําขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง ในแตละแหลงผลิต
ตอไป 

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

 1. ถายทอดผลงานวิจัยใหแกผูผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองและผูสนใจท่ัวไป 
2. วิจัยและพัฒนาตอยอดงานวิจัยดาน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองใหแกกลุม

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 

 
11. เอกสารอางอิง 
 

จวงจันทร   ดวงพัตรา. 2529. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ. ภาควิชาพืชไรนา. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร- 
  ศาสตร. 210 น. 
ละอองดาว  แสงหลา สุทัด  ปนตาเสน และ โสพิศ  ใจปาละ. 2556. ศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองของ 
 เกษตรกร อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. การประชุมวิชาการพืชไรวงศถ่ัว ครั้งท่ี 4 ณ. โรงแรมสวน 
 สามพรานรีสอรท อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันท่ี 24-26 สิงหาคม 2556.   
วันชัย  จันทรประเสริฐ. 2533. การศึกษาความงอก ความแข็งแรงและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ด 

พันธุถ่ัวเหลือง 18  สายพันธุ ว.เกษตรศาสตร 24:261-267.



ตารางท่ี 1 Fundamental data of soybean seed producer in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2016 
Data 

 
Production area 

Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 
Gender man 75 %/woman 25 

% 
man 67%/woman33 % man 75 %/woman 25 % man 80 %/woman20 % man 32 %/woman 68 % 

Age 60  55  50  57  54  
No. of family labor 3 2 2 2 3 
Main career rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice(100%) 
Minor career  fruit soybean  corn  soybean soybean  corn soybean soybean 
income/year(baht) 106,250  30,200 86,500 58,400 37,168  
Capital source Co-op(90%) 

farmer(10%) 
Bank for Agriculture and 

Cooperatives 
 

farmer(100 %) Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

/farmer 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

 
Community activity Village member/Village 

Health Volunteers 
Village member Village member /Village 

Health Volunteers 
Village member /soil 

doctor 
Village member 

Agricultural area(rai) 13  5  6  10  6 
No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 

 
 

 
Table 2 Fundamental data of soybean seed producer in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2017  

Data Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 



Gender man 35 %/woman 65 % Woman100 % man 60 %/woman 40 % man 81 %/woman19 % man 66 %/woman 34 % 
Age 57  58  51  60  63  
No. of family labor 4 4 2 2 3 
Main career rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice(100%) 
Minor career  fruit ถ่ัวเหลือง  corn  soybean soybean  corn soybean soybean 
income/year(baht) 120,000 45,500 103,500 64,400 46,200 
Capital source Co-op(95%) 

farmer(5%) 
Bank for Agriculture and 

Cooperatives 
 

Co-op(60%) 
farmer(40%) 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

/farmer 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

 
Community activity Village member/Village 

Health Volunteers 
Village member Village member /Village 

Health Volunteers 
Village member /soil 

doctor 
Village member 

Agricultural area(rai) 10   3 4 8  4  
No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
 
 
 
Table 3 Data of soybean seed production technology in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2016 
 

Data 
 

Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 

Area(rai)(dry) 
           (rainy) 

8 
9 

9 
5 

6 
7 

10 
6 

5 
7 

Cropping system (dry) 
                        (rainy) 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice(40%)/corn(60%) 
- 



Season dry(17%) rainy(23%) 
dry-rainy(60%) 

dry (17%) rainy(83%) dry (42%) rainy(8%) 
dry-rainy (50%) 

dry(60%)rainy(13%) 
dry-rainy (27%) 

dry(43%) rainy(43%) 
dry-rainy (14%) 

Variety CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 
Seed source government (100%) government  (100%) government (100%) neighborhood 

(100%) 
government (100%) 

Soil analysis yes(50%) 
no(50%) 

no(100%) yes(33%) 
no(67%) 

no(100%) yes(43%) 
no(57%) 

Soil preparation(dry)  
                      (rainy) 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

Planting method/ 
spacing/seed rate/rai 

labor(90%) hole 
making/planter(10%) 

/30x30 ซม./15 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./14 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./30 kg. 

Rhizobium yes(100%) no(100%) yes(100%) no(100%) yes(100%) 
Seed treatment yes(methalacil) no yes(methalacil) no no 
Chemical Fertilizer 12-24-12 12-24-12 12-24-12 16-20-0 16-20-0 
Pesticide 
   -Herbicide 
   -Insecticide 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl  

- 

 
 fluazifob-p-butyl 

- 
 

Harvesting method labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) 
Threshing seed threshing (100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) 
Seed Processing sun drying sun drying sun drying sun drying sun drying 
Cost(baht/rai) 
                     (dry) 
                     (rainy)     

 
2,430 
3,525 

 
2,816 
2,360 

 
2,750 
3,200 

 
2,360 
2,860 

 
2,500 
3,216 

Yiel(kg/rai)       (dry) 
                     (rainy)          

233 
255 

211 
145 

270 
327 

250 
335 

234 
294 



Price  (baht/kg.)(dry) 
                      (rainy)  

20 
20 

18 
20 

18 
19 

17 
18 

15 
16 

Profit(baht/rai)  (dry) 
                      (rainy) 

2,230 
1,579 

982 
540 

2,110 
3,013 

1,890 
3,170 

1,010 
1,488 

Market Co-op(90%) 
ขายเอง(10%) 

ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) 

No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 

Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
 
Table 4 Data of soybean seed production technology in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2017 
 

Data 
 

Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 

Area(rai)(dry) 
           (rainy) 

6 
8 

7 
4 

5 
5 

9 
4 

3 
3 

Cropping system (dry) 
                      (rainy) 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

Season dry(20%) rainy(20%) 
dry-rainy(60%) 

dry (20%) rainy(80%) dry (40%) rainy(10%) 
dry-rainy (50%) 

dry(60%)rainy(13%) 
dry-rainy (27%) 

dry(50%) rainy(36%) 
dry-rainy (14%) 

Variety CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 
Seed source government (100%) government  (100%) government (100%) neighborhood 

(100%) 
government (80%) 
neighborhood(20%) 

Soil analysis yes(50%) 
no(50%) 

no(100%) yes(33%) 
no(67%) 

no(100%) yes(43%) 
no(57%) 

Soil preparation(dry)  no no no no no 



                      (rainy) yes yes yes yes yes 
Planting method/ 
spacing/seed rate/rai 

labor(80%) hole 
making/planter(20%) 

/30x30 ซม./15 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./14 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./30 kg. 

Rhizobium yes(100%) no(100%) yes(100%) no(100%) yes(100%) 
Seed treatment yes(methalacil) no yes(methalacil) no no 
Chemical Fertilizer 12-24-12 12-24-12 12-24-12 16-20-0 16-20-0 
Pesticide 
   -Herbicide 
   -Insecticide 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

- 

 
fluazifob-p-butyl 

- 
Harvesting method labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) 
Threshing seed threshing (100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice 

threshing(100%) 
rice threshing(100%) 

Seed Processing sun drying sun drying sun drying sun drying sun drying 
Cost(baht/rai) 
                     (dry) 
                     (rainy)     

 
2,160 
3,325  

 
2,608 
2,306 

 
2,557 
2,979 

 
2,100 
2,710 

 
2,050 
3,066 

Yiel(kg/rai)       (dry) 
                     (rainy)          

280 
300 

220 
180 

290 
320 

270 
300 

245 
310 

Price  (baht/kg.)(dry) 
                      (rainy)  

18 
22 

25 
30 

20 
19 

16.50 
25 

22 
17 

Profit(baht/rai)  (dry) 
                      (rainy) 

2,880 
3,275 

2,892 
3,094 

3,243 
3,101 

2,355 
4,790 

3,340 
2,204 

Market Co-op(90%) 
ขายเอง(10%) 

ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) 

No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 



Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
 
Table 5   Soybean seed quality  in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry season, 2016-2017 
 

Area Quality(%) 
Germination Vigor Good seed Wrinkled seed Green seed Purple seed Bad seed 

Chiangmai1/ 75-96 25-96 11-78.8 11-48.5 0-28.9 0-9.0 0-35.0 
Lumpang2/ 70-86 40-67 32.8-60.6 16.0-27.9 9.4-17.6 0-1.4 4.6-19.9 
Mae Hongson3/ 41-76 29-46 22.1-62.6 9.6-33.9 5.8-30.3 0-8.3 0-8.5 
Chiangrai4/ 58-73 34-60 44.6-74.9 6.9-29.8 1.4-10.3 0-1.2 8.8-16.0 
Phrae5/ 82.-87 37-70 27.2-41.6 27.7-52.5 4.6-11.1 0-3.3 1.6-14.6 
 
 
 
Table 6   Soybean seed quality  in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during rainy season, 2016-2017 
 

Area 
 

Quality(%) 
Germination Vigor Good seed Wrinkled seed Green seed Purple seed Bad seed 

Chiangmai1/ 70-95 50-94 26.0-80.2 26.5-52.6 0-36.1 0-22.1 0-52.1 

Lumpang2/ 70-80 40-68 35.1-65.8 27.1-38.6 19.4-47.8 0-3.6 14.4-36.2 

Mae Hongson3/ 40-70 32-67 25.5-71.2 12.2-45.2 15.6-36.2 0-11.2 0-21.1 

Chiangrai4/ 44-80 40-70 30.4-70.6 10.5-32.1 10.6-30.1 0-8.6 0-38.2 

Phrae5/ 60-70 27-65 29.4-56.3 29.1-54.5 8.9-22.4 0-14.9 0-24.6 

 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 



 

 Fig. 1 Soybean seed borne diseases in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during 

dry season, 2016-2017 

 

 

 

Fig. 2 Soybean seed borne diseases in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during 

rainy season, 2016-2017 

 


